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 الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
 بسم هللا الرحمن الرحيم 

مام المرسلين، نبيناا محماد علياه وعلاى آلاه أ  ا   الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء وا 
 وأتم التسليم، أما بعد:الصلوات 

ياه والمسلمين أجمعين- يقول المؤلف   :-رحمنا هللا وا 
 (المنقطع: النوع العاشر)

 قال ابن الصالح: وفيه في الفرق بينه وبين المرسل مذاهب.
 : فمنهم من قال: هو أن يسقط من اإلسناد رجل، أو يذكر فيه رجل مبهم.قلت
قيََّّد بََّّن يثيََّّع دََّّن  ذيفََّّ  الََّّرقاق دََّّن الثََّّورب دََّّن أبََّّي  سََّّ اق دََّّن بمََّّا رواع دبََّّد  األولل ابََّّن الصََّّالح ومث ََّّ

ال َّدي،، قَّال: فقيَّه انقطَّاع فَّي مو َّعين: أ َّدهما: أن دبَّد  ((... ن وليتموها أبا بكر فقَّوب أمَّين)) مرفودًا:
الثَّورب لَّم  والثَّاني: أنقَّال  ،دب دنَّهن َّعه من الثورب،  نما رواع دن النعمان بَّن أبَّي شَّيب  الج  ملرقاق لم يسا

بما رواع أبَّو العَّالب بَّن دبَّد   بَّن الشَّ ير  :ومث ل الثاني،  نما رواع دن شريك دنه يسمعه من أبي  س اق
ومَّنهم مَّن قَّال: المنقطَّع مثَّل ، ((اللهم  ني أسألك الثبات في األمَّر))ن رجلين دن شداد بن أوس،  دي،: د

-ما يطلَّ  دلَّم مَّا رواع التَّابعي دَّن رسَّول    المرسل، وهو كل ما ال يتصل  سنادع، غير أن المرسل أكثر
 .-صلم   دليه وسلم

ذكََّّرع ال طيََّّب  ب وغيََّّرهم، وهََّّو الََّّذباقََّّال ابََّّن الصََّّالح: وهََّّذا أقََّّرب، وهََّّو الََّّذب صََّّار  ليََّّه طوا ََّّ  مََّّن الفقهََّّ
قال: و كم ال طيب دن بع َّهم: أن المنقطَّع مَّا روب دَّن التَّابعي فمَّن دونَّه، موقوفًَّا ، البغدادب في كفايته

 و  أدلم. ،ريبغوهذا بعيد  ،وله أو فعلهق دليه من
، وهاو اسام  اعا  مان اانقضااا  اد ااتصاال،  األصا   ا  "النوع العاشر: المنقطع": -رحمه هللا-يقول الحا ظ 

المنقضع أنه ما يقاب  المتص ، على أي وجٍه كان انقضاعه، سواء كان حذف من مبادئ السند، أو من أثنائاه، أو 
أكثر مان راوي، علاى التاوال  أو علاى الت،رما ، ماا دام اانقضااا يقابا  ااتصاال هاذا هاو األصا  من آخره راٍو أو 

 يه، لكن أه  ااصضالح خصصوا ك  نوٍا من اانقضاا باسٍم خاص،  جعلوا المرس  ماا ساقم مان أعلاى سانده، 
ئ  ساااناده مااان ج ااا  ، وجعلاااوا المعلااا  ماااا حاااذف مااان مبااااد-علياااه الصاااالة والساااالم-ماااا ر عاااه التاااابع   لاااى النبااا  

المصاانف، وجعلااوا المع اا  مااا سااقم منااه اثنااين  اا،كثر علااى التااوال ، وبقاا  مااا يحتماا  ماان الصااور، خصااوا باساام 
المنقضع، أخرجوا هذه الصور الاثال  عان عماوم اانقضااا وساموا كا  صاورٍة باسام ا الخااص،  بقا  ماا عادا ذلاك 

ء  سناده ليخرج بذلك المعل  والمرسا  راٍو واحاد، على األص ، وعلى هذا يكون تعرمف المنقضع ما حذف من أثنا
أو أكثاار ماان راوي ا علااى التااوال ، يعناا   اا  أكثاار ماان مو ااع ليخاارج بااذلك المع اا ، هااذا الااذي اسااتقر عليااه 
ن كااان الخااالف أي ااا  بائمااا  بياان م واااين صياارهم ماان ال،ق اااء واألصااوليين عنااد أهاا   ااصااضالح عنااد أهاا  العلاام، وا 

 الحدي  وصيرهم. 



"قلَّت: فمَّنهم مَّن ، يقاول الحاا ظ ابان كثيار: "وفيَّه فَّي الفَّرق بينَّه وبَّين المرسَّل مَّذاهب"ول ابن الصاالح:  يق
، يسقم من اإلسناد رج  من أي مو ع؟ من مبادئه هذا المعلا ، مان آخاره قال: هو أن يسقط من اإلسناد رجل"

ن ماا ياذكر  ياه رجا  ماب م ا يسامى ، عر ناا أ"أو يذكر فيه رجل مَّبهم"هذا المرس ، من أثنائه هذا هو المنقضع، 
منقضع ب  متص ،  سناده متص  لكن يبقاى اإلب اام ج الا   ا  حاال الاراوي، ج الا  ذات للاراوي، ا نقاول: ج الا  

 عين وج ال  حال  نما ه  ج ال  ذات. 
عن ابن الصالح مث  ابن الصالح لألول بما رواه عباد الارقاع عان الثاوري عان أبا    ساحاع، ثم ذكر مثالين نقال  

 نعم هذا ينضب  عليه حد المنقضع، لماذا؟
لماذا؟ ألنه سقم من أثنائه أكثر من راوي من أكثر من مو ع،  عبد الراقع لام ياروه عان الثاوري، لام يسامعه عان 

نما رواه عن النعمان بن أب  شايب  الجنادي نماا رواه عناه وأي اا  الثاوري لام يسامعه مان أبا   ساحاع، ، الثوري، وا  وا 
بواسااض  شاارمك   ااذا ينضباا  عليااه الحااد الااذي اسااتقر عليااه ااصااضالح، وأمااا الثااان  مااا  يااه راٍو مااب م مااا رواه أبااو 

 ،يااه  ب ااام  ))الل اام  ناا  أساا،لك الثبااات  اا  األماار  العااالء باان الشااخير عاان رجلااين، عاان شااداد باان أو  حاادي : 
ماا يؤماده أن وجاود الاراوي الماب م مثا  عدماه، ك،ناه لام ياذكر، ولي   يه انقضاا، وهذا جاٍر على ما يراه بع ا م م

ن كاناا مب ماين هاو أباوت مان روايتاه  وجود الراوي المب م مث  عدمه،  ك،نه صير موجاود، لكان كوناه عان رجلاين وا 
 عن رجٍ  واحد  ،يه بوة. 

نماا هاو متصا   ا   ساناده مان "ومَّنهم يج ا ،  على ك  حال ما  يه راٍو ماب م علاى ااصاضالح لاي  بمنقضاع، وا 
هذا هو األصا   ياه، أن كا  ماا ا يتصا   ساناده من قال: المنقطع مثل المرسل، وهو كل ما ال يتصل  سنادع"، 

"غيَّر أن المرسَّل هو المنقضاع، لكان أها  ااصاضالح خصاوا المنقضاع بماا عادا الصاور الاثال  التا  أشارنا  لي اا، 
، المس،ل  صلب  يعن  أكثر ما يضل  "-م   دليه وسلمصل-أكثر ما يطل  دلم ما رواع التابعي دن رسول   

ا  قد يقال    المنقضع: مرس ، كما  ذا بي : أرسله  الن ووصله  الن،  معناه أنه لم يص   المرس  على هذا، وا 
"وهَّو الَّذب وا شاك أن هاذا يؤماده األصا ،  "قَّال ابَّن الصَّالح: وهَّذا أقَّرب"، سناده على أي وجٍه كاان انقضاعاه،

، وهاو أي اا  الاذي نصاره ابان يه طوا   من الفقهاب وغيرهم، والَّذب ذكَّرع ال طيَّب البغَّدادب فَّي كفايتَّه"سار  ل
عبد البر    التم ياد، وباال الناووي: هاو الصاحيا،  ذا نإرناا  لاى األصا   ا  اانقضااا وهاو ماا يقابا  ااتصاال، 

سلكه جم اور أها  الحادي ، يقاول  نعم يؤمد، يؤمد هذا، لكن يبقى أن تخصيص ك  نوا باسٍم خاص أولى، والذي
 الحا ظ العراب :

 وسااااااااااااااااااااااااام باااااااااااااااااااااااااالمنقضع الاااااااااااااااااااااااااذي ساااااااااااااااااااااااااقم
 

 ببااااااااااااااااااااااااا  الصاااااااااااااااااااااااااحاب  باااااااااااااااااااااااااه راٍو  قااااااااااااااااااااااااام 
 

وبي : ما لم يتص ، وبال: ب،نه األبرب ا استعماا ؛ ألنه األبرب يعن  من حي  األص  ا    ااستعمال، بال: 
موقوفًَّا دليَّه مَّن قولَّه أو فعلَّه وهَّذا  "و كم ال طيب دن بع هم أن المنقطع ما روب دن التابعي فمن دونه

، البردعا  ي"دَّ"ودكسَّه اصَّطالح البردهذا كالم البرديج ، وهو الذي سب  أن أشرنا  ليه  ا  بولاه:  بعيد غريب"
هو البرديج ، أحمد بن هارون أبو بكر، يرت أو يضل  المنقضع ومرمد به المقضاوا، يضلا  ل،اظ المنقضاع ومرماد باه 

ونه، أبعد من هذا بول  لكيا الضباري الراسا : هاو باول الرجا  بادون  ساناد باال: رساول ما روي عن التابع   من د
، وقعاام أنااه مصااضلا المحاادثين، باادون  سااناده، يعناا  ولااو تاا،خر عصااره يقااول: بااال -صاالى هللا عليااه وساالم-هللا 



عاان أن  اصااضالح المحاادثين هااذا هااو المنقضااع، نعاام هااو لااي  لااه  سااناده   ااال   -صاالى هللا عليااه وساالم-الرسااول 
 يكون منقضع أو متص .

 (المع ل: النوع ال ادب دشر)
ومنه قَّول المصَّنفين  قال ابن الصالح:، ومنه ما يرسله تابع التابعي ،وهو ما سقط من  سنادع اثنان فصادداً 

، وذلَّك قَّد سَّماع ال طيَّب فَّي بعَّف مصَّنفاته مرسَّالً و  ،-صلم   دليَّه وسَّلم-رسول    قالمن الفقهاب: 
وقد روى األدمَّ  دَّن الشَّعبي قَّال: قال ابن الصالح: ، سنادع مرسالً يسمم كل ما ال يتصل  دلم مذهب من 

ال ََّّدي، قََّّال: فقََّّد أد ََّّله ..((كََّّذا وكََّّذاق فيقََّّول: ال، في ََّّتم دلََّّم فيه دملََّّت  : ويقََّّال للرجََّّل يََّّوم القيامََّّ ))
دم  أنسًا ، قال: فقد أسقط منه األ-صلم   دليه وسلم-ألن الشعبي يرويه دن أنس دن النبي  قاألدم 
 ، فناسب أن يسمم مع اًل.-صلم   دليه وسلم-والنبي 

النوا الحادي عشر: المع  : وهو اسم م،عول من اإلع ال واشتقابه من حي  وم،خذه من حي  اللغ  مشاك ، 
ووجااه اإلشااكال كمااا بااال بع اا م: أنااه  اا  األصاا  ماا،خوذ ماان عااول الثالثاا ، ولااي  ماان الرااااع  أع اا ، ألنااه 

القم ا من المتعدد،  ،ع   يع     و معَ   هذا يكون بد عدي بال مقة، لكن السخاوي يرت أنه م،خوذ من ال
ا مااانع أن يكااون أي ااا  ماان الرااااع  المتعاادي، بااالوا: أع االه   ااو مع اا  وع ااي ، كمااا  اا  أعلااه الماار    ااو 

ضلا يقاول:  ناه مان علي ، بمعنى م،ع  و عي ، وهذا  نما يستعم     المتعدي، لكن جم ور مان كتاب  ا  المصا
الالقم، بع  األل،اظ ا تستعم   ا على صيغ  الم،عول المج ول، ُتنات  النابا ، كماا ُتنات  الب يما ، هناا الحادي  
المع   ه  الحادي  أع اله الاراوي بحاذف راوماين مان  ساناده أو الحادي  هاو الاذي أع ا  العلمااء؟ بمعناى أناه 

لاي  مثاا  المنقضااع سااقم واحااد، ا، سااقم أكثاار ماان واحااد علااى أتعاب م  اا  البحاا  عاان مااا سااقم ماان رواتااه، يعناا  
 التوال . 

على ك  حال هذا ل،ظ استعمله العلماء، وحدوه بما ذكروه من أنه: ما سقم من  سناده اثنان  صاعدا ، شرمض  أن 
قااول ا يكااون السااابم ماان مبااادئ اإلسااناد، ليخاارج بااذلك المعلاا ، وأن يكااون هااذان السااابضان علااى التااوال ، ولااذا ي

 :-رحمه هللا-الحا ظ العراب  
 والمع اااااااااااااااااااااا  السااااااااااااااااااااااابم منااااااااااااااااااااااه اثنااااااااااااااااااااااان  
 حااااااااااااااااااااااذف النباااااااااااااااااااااا  والصااااااااااااااااااااااحاب  معااااااااااااااااااااااا

 

  صاااااااااااااااااااااااااااااعدا  ومنااااااااااااااااااااااااااااه بساااااااااااااااااااااااااااام ثااااااااااااااااااااااااااااان  
 ووباااااااااااااااااااااف متناااااااااااااااااااااه علاااااااااااااااااااااى مااااااااااااااااااااان تبعاااااااااااااااااااااا

 

 أ اف بع  اآلخذين على الناإم بوله:
 والشاااااااااااااااااااااااار   اااااااااااااااااااااااا  سااااااااااااااااااااااااابضه التااااااااااااااااااااااااوال 

 

 واان،ااااااااااااااااااااااااااااااااااااراد لااااااااااااااااااااااااااااااااااااي  باإلع ااااااااااااااااااااااااااااااااااااال   
 

على هذا أن يكون على الواء ما سقم منه راوياان  ا،كثر علاى التاوال ، أماا  ذا ساقم مناه أكثار مان راوي ا علاى 
التوال   إنه يسامى منقضاع علاى ماا تقادم، وأن ا يكاون الساابم مان مباادئ اإلساناد ليخارج باذلك المعلا ، نعام مان 

مع اا ، ومااا سااقم منااه الصااحاب  ذكاار بااه  سااقم منااه اثنااان ماان أعلااى  سااناده سااقم منااه الصااحاب  والتااابع  هااذا
، -علياه الصاالة والساالم-التابع  ووبف المتن عليه هاذا أي اا  ساموه مع ا ؛ ألناه ُأساقم مناه الصاحاب  والنبا  

 بالوا: وهذا باستحقاع اسم اإلع ال أولى. 



التااابع    ااذا  ، يعناا  يسااقم الصااحاب  والتااابع ، لكاان  ذا وبااف متنااه علااى"ومنََّّه مََّّا يرسََّّله تََّّابع التََّّابعي"يقااول: 
صَّلم   -قَّال رسَّول    :"قال ابن الصالح: ومنه قول المصَّنفين مَّن الفقهَّابأي ا  مع   على ما ذكرنا، 

ال طيب في بعَّف مصَّنفاته مرسَّاًل، وذلَّك دلَّم مَّذهب مَّن يسَّمي كَّل مَّا ال يتصَّل وقد سماع  ،-دليه وسلم
  الحد واختالف التمييق بين ا، لكن الاذي اساتقر ، عر نا أن  يه تداخ  بين أنواا اانقضاا من حي سنادع مرساًل"

يعنا  موباوف علاى –: "قَّال ابَّن الصَّالح: وقَّد روى األدمَّ  دَّن الشَّعبي قَّالعليه ااصضالح هو ماا ذكرناا، 
ال ََّّدي،، قََّّال: فقََّّد  ))يقََّّال للرجََّّل يقََّّوم القيامََّّ : دملََّّت كََّّذا وكََّّذا، فيقََّّول: ال: في ََّّتم دلََّّم فيََّّه..(( -الشااعب 

ألن الشَّعبي يرويَّه دَّن أنَّس  -علياه الصاالة والساالم-صاحاب  وحاذف النبا  يعن  حذف ال- أد له األدم 
فناسب أن  ،-صلم   دليه وسلم-قال: فقد أسقط األدم  أنسًا والنبي  ،-صلم   دليه وسلم-دن النبي 

، يقاول ابان الصاالح: هاذا باساتحقاع اسام اإلع اال أولاى، لكان ابان جماعا  باال: هاذا  ياه نإار، يسمم مع َّاًل"
عليااه -ذا؟ ألن مثاا  هاذا ا يقااال باالرأي،  لااه حكام الر ااع، وحينئااٍذ يكاون السااابم مناه الصااحاب   قام، والرسااول لماا

ن كااان محااذو ا  ماان السااند  ا أنااه  اا  حكاام الموجااود، هااذا وجااه تنإياار اباان جماعاا ، يقااول:  -الصااالة والسااالم وا 
 الراوي بد أسقم الصحاب   قم، وعلى هذا يكون حكمه حكم المرس . 

  الكبار مان األئما  أضلا  اإلع اال علاى ماا لام يساقم مان  ساناده شا ء، سانده متصا ، وذلكام إلشاكاله  ا  بع
 معناه، مثال  يكون    معناه  شكال  يكون...... أو مع  .

قَّال: والصَّ يا الَّذب دليَّه النقطَّاع، ايطل  دلم اإلسناد المعنعن اسم اإلرسال أو  قال: وقد  اول بع هم أن
دَّم الشَّيأ أبَّو وقَّد اد، روا، مع البَّراب  مَّن وصَّم  التَّدليس ذا تعاص م مول دلم السماعلعمل: أنه متصل ا

  جماع أهل النقل دلم ذلك، وكاد ابن دبد البر أن يددي ذلك أي ًا. ئ دمرو الداني المقر 
،  تَّم  ،: وهذا هو الذب ادتمدع مسلم في ص ي هقلت وشن ع في  طبته دلم من يشترط مَّع المعاصَّر  اللقَّي 
 نه يريد الب ارب، والظاهر أنه يريَّد دلَّي بَّن المَّديني، فينَّه يشَّترط ذلَّك فَّي أصَّل صَّ   ال َّدي،، وأمَّا  قيل:

 وقََّّد اشََّّترط أبََّّو المظفََّّر ،لصََّّ  ، ولكََّّن التََّّقم ذلََّّك فََّّي كتابََّّه الصََّّ ياالب ََّّارب فينََّّه ال يشََّّترطه فََّّي أصََّّل ا
وقَّال  ،ي  دنه ُقبلت العنعن وقال أبو دمرو الداني:  ن كان معروفًا بالروا ،السمعاني مع اللقاب طول الص اب 

ولَّه: دَّن قهَّل هَّو مثَّل  ، ذا قَّال الَّراوب: أن فالنًَّا قَّالوقد ا تل  األ م  فيما ، ناً القابسي:  ن أدركه  دراكًا بي  
 قولَّه: دَّن فَّالن؟ دون  ،أن فالنًَّا قَّال :ه؟ أو يكون قولَّهفيكون م مواًل دلم االتصال،  تم يثبت  الف فالن،

صََّّيغ  اتصََّّال،  (دََّّن)وأبََّّو بكََّّر البرديجََّّي، فجعلََّّوا  ل ويعقََّّوب بََّّن أبََّّي شََّّيب كمََّّا فََّّرق بينهمََّّا أ مََّّد بََّّن  نبََّّ
وذهَّب الجمهَّور  لَّم أنهمَّا سَّواب فَّي كونهمَّا  ،قال كذا في  كَّم االنقطَّاع  تَّم يثبَّت  الفَّهأن فالنًا  :وقوله

وقَّد  كَّم ابَّن دبَّد البَّر اإلجمَّاع دلَّم أن ، وممن نص دلم ذلك مالك بن أنَّس ،ابن دبد البر هقال ،متصلين
-ول   قال رس، أو -صلم   دليه وسلم-دن رسول    :صل بالص ابي، سواب فيه أن يقولاد المتاإلسن

 .-صلم   دليه وسلم-عت رسول   سمأو  ،-صلم   دليه وسلم
 ذا أسند الراوب ما أرسله غيَّرع، فمَّنهم مَّن قَّدح فَّي ددالتَّه بسَّبب ذلَّك، فيما  اهاهنوب ، الشيأ أبو دمرو 

ند الم ََّّال  لََّّه أ فََّّأ منََّّه أو أكثََّّر دََّّددًا، ومََّّنهم مََّّن رجََّّا بََّّالكثر  أو ال فََّّأ، ومََّّنهم مََّّن قبََّّل المسََّّ ذا كََّّان 



دََّّن  مع  لََّّم الفقهََّّاب واألصََّّوليين، و كََّّاوصََّّ  ه ال طيََّّب وابََّّن الصََّّالح، ودََّّق  ،مطلقًََّّا،  ذا كََّّان دََّّداًل  ََّّابطاً 
 لب ارب أنه قال: القياد  من الثق  مقبول .ا

لمااؤنن، السااند المعاانعن: مااا يقااول  يااه الااراوي:  ااالن عاان  ااالن عاان  ااالن.. هنااا حكاام ااحتجاااج بالسااند المعاانعن وا
الاا ، والمااؤنن مااا يقااول  يااه: أن  النااا  بااال،  ماان م ماان يااقعم أن مااا لاام يصاارح  يااه بالتحاادي  أو بالسااماا ا يحكاام 
ن باتصاله، حتى يقول: حدثنا وسمعت، حتى بال بع  م: ك  حدي  لي   يه حدثنا وسمعت   و خ  وبقا ، لكا

جم ااور العلماااء علااى أن اإلسااناد المعاانعن محكااوم لااه بااتصااال و اا  حكمااه المااؤنن، شاارمض  أن ا يكااون الااراوي 
موصو ا  بالتدلي ، والخالف جاٍر بين م    اشترا  ثباوت اللقااء أو ااكت،ااء بالمعاصارة، اشات ر النقا  عان اإلماام 

والسماا من الراوي ولو مرة واحدة، ومسلم  ا  صادر  وعل  بن المدين  اشترا  ثبوت اللقاء -رحمه هللا-البخاري 
الصااحيا أضااال الكااالم  اا  ت،نيااد هااذا القااول والتشاانيع علااى بائلااه ب،ل،اااٍظ بوياا  جاادا  حتااى اسااتبعد بع اا م أن يكااون 

 المراد البخاري أو عل  بن المدين . 
لقاء، وأماا اإلماام مسالم  قاد وعلى ك  حال ا يوجد تصرما سواء كان من البخاري أو عل  بن المدين  باشترا  ال

صرح ب،ن المعاصرة كا ي ، وا شك أنه يشك  على اشترا  ثبوت اللقاء أن أه  العلام  ا  تاراجم الارواة ا ينصاون 
نما يقولون: روت عن  االن و االن و االن.. الا ، وهاذا اإلشاكال نإيار اإلشاكال الناات   على أنه لقيه أو لم يلقه، وا 

و باااول الجم اااور،  ذا اختلاااف  ااا  الاااراوي جرحاااا  وتعاااديال  اشاااترضوا ت،ساااير الجااارح، عااان اشاااترا  ت،ساااير الجااارح، وهااا
يقولون: كتب التراجم لي   ي ا ت،سير اإلنكار، ب  أه  العلم يكت،ون بالنق  عن األئم  ب،ن  الناا   اعيف، و االن 

ن ننإاار كتااب  يااه كااذا، و ااالن ساا ء الح،ااظ، هااذا  يااه ت،سااير، لكاان  ااعيف؟ مااا  يااه ت،سااير،  علااى هااذا ينبغاا  أ
التراجم حتى ي،سر الجرح، ون ما  كتاب مان يعتنا  باذكر الشايوال والتالمياذ حتاى يانص علاى أناه ثبات لقااء الاراوي 
ن كاان مان م  لمن روت عناه، وهاذا مشاك ، ا شاك أناه اسات،ا  النقا  عان اإلماام البخااري اشاترا  ثباوت اللقااء وا 

   صحيحه لم يخرج  ا عمن ثبت لقاؤه لمن يقول أن البخاري  -صحيا البخاري –من يخص ذلك    صحيحه 
 روت عنه، وا يشتر  ذلك    أص  الصح  خال ا  لعل  بن المدين . 

على ك  حال مذهب اإلمام مسلم من حي  العم ، والعم  جاٍر علياه، وأضاال  ا  نصاره والتشاديد علاى المخاالف 
ألن أكثاار األحادياا  ا توجااد مروياا   ا  حتااى رماااه ب،نااه يحاااول الضعاان  اا  الساان ، الااذي يخااالف ويشااتر  اللقاااء؛

بالعنعن ، ولم يذكر أن الراوي ثبت لقاؤه لمن روت عنه، وُمذكر أن أول من صرح ب،ن المراد البخااري أو علا  بان 
الماادين  هااو القا اا  عيااا   اا   كمااال المعلاام شاارح صااحيا مساالم، وهااذا  اا  رسااال  ضبعاات أخياارا  لاام أتمكاان ماان 

 اإلضالا علي ا.
 معاااااااااااااااااااااانعٍن ساااااااااااااااااااااالم   وصااااااااااااااااااااااححوا وصاااااااااااااااااااااا 

 

 مااااااااااااااااااااان دلسااااااااااااااااااااا  راوياااااااااااااااااااااه واللقاااااااااااااااااااااا علااااااااااااااااااااام   
 

هذا القول األول: أنه ا بد من ثبوت اللقاء، وهو الذي بارره ابان الصاالح والحاا ظ العرابا  وجماع مان أها  العلام، 
هذا القول الثان  وهاو باول اإلماام مسالم والاذي نصاره  ا  مقدما  الصاحيا أناه ا يشاتر  اللقااء، تك،ا  المعاصارة، 

استحال  اللقاء، يعن  مع  مكاان اللقااء، أماا  ذا عر ناا أن شاخص عااق  ا  أبصاى المشارع واآلخار  لكن مع عدم
 ا  شارح البخااري أن العلمااء  -رحمه هللا-   أبصى المغرب  ال يحكم له بااتصال، لذا ذكر الحا ظ ابن رجب 

واآلخاار عاااق بااالمغرب ولاام يحكمااون باانقضاااا بتباااين البلاادان، يعناا   ذا عاارف أن هااذا الااراوي عاااق بالمشاارع 



يعرف أن ما حجا    سنٍ  واحدة، هذا الاذي يغلاب علاى الإان أن ماا ماا لقياا أحادهما اآلخار، والساماا حينئاٍذ صيار 
 مت،كد. 

على كا  حاال العما  جااٍر علاى باول مسالم، لكان ها  يثبات القاول اآلخار عان اإلماام البخااري ولاو  ا  صاحيحه؟ 
 ا  تارمخاه الكبيار يعتنا   -رحمه هللا-   رواة الصحيا، اإلمام البخاري  مح  ت،م ، يحتاج  لى مقمد من البح 

بااذكر السااماا، سااماا  ااالن ماان  ااالن، واااذكر اللقاااء  ااالن أو  ااالن، المقصااود أنااه ي ااتم ب ااذه المساا،ل ، لكنااه لاام 
يصاارح وا  اا  مو ااٍع واحااد أنااه يشااتر ، والنقاا  عنااه مساات،ي ؛ ألنااه شاار  عنااده، كمااا أنااه شاار  عنااد علاا  باان 
المادين   يمااا نقلااه أهاا  العلاام، والمسا،ل  كمااا بااال اإلمااام مساالم: مااا عارف أن العلماااء توب،ااوا بتصااحيا حاادي  بساانٍد 
معنعن  ا  ذا عرف راويه بالتادلي ،  اإذا سالم الاراوي مان وصام  التادلي   إناه يحكام لاه بااتصاال، والغرماب  ا  

توجاد عناد أحاد  ا معنعنا ، ووجاه الغرابا  أن اإلماام  رب أمثلا  ب،حاديا  ا  -رحمه هللا-األمر أن اإلمام مسلم 
مسلم خرج ا    صحيحه بصيغ  التحدي ، ليست معنعن ، خرج األحاديا   ا  صاحيحه بصايغ  التحادي ، ونباه 
على ذلك ابن رشيد    كتاباه )السانن األباين  وها  معرو ا ، األحاديا   ا  مقدما  صاحيا مسالم نباه علي اا وها  

حال الخض، ا يسلم منه أحد، والنسيان من يعارت عناه، باد يقعاد باعادة ثام تنخارم  مخرج     صحيحه، وعلى ك 
  يما بعد، وهللا المستعان. 

:" قََّّال: ماان م ماان يشااتر  باادرا  قائاادا  علااى مجاارد اللقاااء، يشااترضون الصااحب  أن يدركااه  دراكااا  بي نااا  مااثال ، هنااا يقااول
مع البَّراب  مَّن  -اكت،ى بالمعاصرة-ا،  ذا تعاصرو أنه متصل م مول دلم السماع والص يا الذب دليه العمل 

وصم  التدليس، وقد اددم الشيأ أبو دمرو الداني المقرئ  جمَّاع أهَّل النقَّل دلَّم ذلَّك، وكَّاد ابَّن دبَّد البَّر 
 . أن يددي ذلك أي ًا"

أو -"قلت: وهذا هو الذب ادتمدع مسلم في ص ي ه وشَّنع فَّي  طبتَّه دلَّم مَّن يشَّترط مَّع المعاصَّر  اللقَّي 
بيا :  ناه يرماد البخااري، نعام، ادعا  ذلاك، القا ا  عياا  ومان جااء بعاده  تم قيل  نه يريد الب َّارب"،  -اللقاء

 كل م تتابعوا على أنه يرمد البخاري أو عل  بن المدين . 
فينََّّه يشََّّترط ذلَّك فََّّي أصََّّل صََّّ   ال َّدي،، وأمََّّا الب ََّّارب فينََّّه ال  ،"والظََّّاهر أنَّه يريََّّد دلََّّي بََّّن المَّدينيباال: 

، -رحماه هللا-هاذا كاالم مان؟ الحاا ظ ابان كثيار ولكن التقم ذلك في كتابَّه الصَّ يا"  ،يشترطه في أصل الص  
   و مع من يرت أن البخاري يشتر  اللقاء، ولو على أب  األحوال    صحيحه. 

 ن كَّان معروفًَّا بالراويَّ   :للقاب طول الص ب ، وقال أبَّو دمَّروا الَّدانيوقد اشترط أبو المظفر السمعاني مع ا"
 ك  هذا بدر قائد على مجرد ثبوت اللقاء.  أدركه  دراكًا بينًا"  ن :دنه قبلت العنعن ، قال القابسي

فيكون  هو مثل قوله: دن فالن"وقد ا تل  األ م  فيما  ذا قال الراوب: أن فالنًا قال: هل السند المؤنن: يقول: 
وهاذا تباع  ياه  "،؟دَّن فَّالن :أن فالنًَّا قَّال دون قولَّه :م مواًل دلم االتصال  تم يثبت  الفَّه، أو يكَّون قولَّه

ابن الصالح، كما  رع بين ما أحمد بن حنب  ويعقوب بن شيب  وأبو بكر البرديج   جعلوا )عان  صايغ  اتصاال، 
  ه، يقول الحا ظ العراب :وبوله: )أن  النا  بال كذا     حكم اانقضاا حتى يثبت خال

............................................. 
 ساااااااااااااااااااااااووا وللقضاااااااااااااااااااااااع نحاااااااااااااااااااااااا البرديجااااااااااااااااااااااا 

 
 
 

 وحكااااااااااااااااااااام )أن  حكااااااااااااااااااااام )عااااااااااااااااااااان   الجااااااااااااااااااااا    
 
 

 حتااااااااااااااااى يبااااااااااااااااين الوصاااااااااااااااا   اااااااااااااااا  التخاااااااااااااااارم   
 



  البرديج  يرت أنه    حكم المنقضع، لكن ه  اإلمام أحمد يارت أن الماؤنن  ا  حكام المنقضاع؟ ومثلاه يعقاوب بان
شاايب ؟ نقاا  اباان الصااالح أن أحمااد باان حنباا  ياارت الت،رماا  ويعقااوب باان شاايب  ياارت الت،رماا ، لكاان هاا  كااالم اباان 

صاالى هللا عليااه -الصااالح صااواب؟ اإلمااام أحمااد حكاام علااى حاادي  محمااد باان الحن،ياا  عاان عمااار أنااه ماار بااالنب  
 -صالى هللا علياه وسالم-لنب  حكم عليه بااتصال، وحكم علاى روايا  عان محماد بان الحن،يا  أن عماارا  باا -وسلم

باانقضااااا، هااا  سااابب ذلاااك اخاااتالف الصااايغ  أو ا؟ ومثلاااه يعقاااوب بااان شااايب ؟ هااا  السااابب  ااا  اخاااتالف الحكااام 
، باال: -صالى هللا علياه وسالم-اختالف الصيغ ؟ الضرم  األول عن محمد بن الحن،ي  عن عمار أناه مار باالنب  

، بااال: -صالى هللا عليااه وسالم-،يا  أن عمااارا  مار بااالنب  هاذا متصا ، ضيااب. الضرما  الثااان : عان محمااد بان الحن
ه اختالف الصيغ ، ب  السبب  ا  ذلاك أن محماد بان الحن،يا  باالضرم  األول ياروي  هذا منقضع، ا، لي  هذا مرد 

، يااروي عاان عمااار، والقصاا  حصاالت لعمااار مااع -صاالى هللا عليااه وساالم-عاان عمااار بصاا   حصاالت لااه مااع النباا  
     متصل .  -السالمعليه الصالة و -النب  

وهااو لاام  -عليااه الصااالة والسااالم-الضرماا  الثااان : يحكاا  محمااد باان الحن،ياا  بصاا  حصاالت بااين عمااار مااع النباا  
ا مااا هااو إاااهر؟  اا  الضرماا  األول محمااد باان الحن،ياا   ا مااا إ اار؟ ال،اارع إاااهر وا  ياادرك ا،  اارع، إ اار ال،اارع وا 

  او  -علياه الصاالة والساالم-وبعات لاه ماع النبا   يحك  عن عمار وبد لقيه وسمع منه، يحك  عن عمار بص   
يحكي ا عن صاحب الش،ن؟ و   الضرم  الثان  محمد بن الحن،ي  يحك  بص   لم يح رها، ولذا بال: عن محماد 

، يعن  على سبي  المثال، أنتم    ضبقتكم    الجمل  لو -صلى هللا عليه وسلم-بن الحن،ي  أن عمارا  مر  بالنب  
أدرك الشااي  محمااد باان  باراهيم مااثال ، صااحيا، يعناا   اا  الجملاا ، جملاتكم مااا أدركااه، لكاان لمااا يقااول أباول لكاام ماان 

أن الشاي  محماد بان  -رحماه هللا-عن الشي  عبد العقمق بن باق  -رحمه هللا-واحد منكم: عن الشي  عبد العقمق 
مانكم واحاد: حاد   االن واحاد مانكم،  براهيم بال له كذا، هذا متص  ألنكم أدركتم الشي  عبد العقمق، لكن لو بال 

أن الشي  محمد بن  براهيم بال للشي  ابن باق، ما أدرك القص ،  ال،رع إاهر، ال،رع بين الصيغتين إاهر، ولذا 
 بال الحا ظ العراب :

............................................. 
 

 كااااااااااااااااااااااااذا لاااااااااااااااااااااااااه ولااااااااااااااااااااااااام يصاااااااااااااااااااااااااوب صاااااااااااااااااااااااااوبه 
 
 

يعن  ما أدرك المعنى الحقيق  لالختالف، اختالف الحكم، هو نإر نإارة عاديا  وهاو أن اخاتالف الحكام بسابب 
اخااتالف الصاايغ ؟ ا، سااببه أن محمااد باان الحن،ياا  حكااى بصاا   عاان صاااحب الشاا،ن  اا  الضرماا  األول  حكاام لااه 

ولم  -يعن  ابن الصالح-ذا له بااتصال، و   الضرم  الثان  حكى بص   لم يح رها     منقضع ، ولذا بال: ك
)وحكاام أن  حكاام عاان -"وذهََّّب الجمهََّّور  لََّّم أنهمََّّا سََّّواب يصااوب صااوبه: يعناا  مااا وبااف علااى حقيقاا  األماار، 

وقد  كم ابن دبد  ،قال ابن دبد البر: ومن نص دلم ذلك مالك بن أنس ،في كونهما متصلين - الجل  سووا 
أو  ،-صلم   دليه وسلم-دن رسول    :البر اإلجماع دلم اإلسناد المتصل بالص ابي سواب فيه أن يقول

هااذا متصاا ؛ ألن  "-صََّّلم   دليََّّه وسََّّلم-أو سََّّمعت رسََّّول    ،-صََّّلم   دليََّّه وسََّّلم-قََّّال رسََّّول   
األداء أن يكون الراوي موصوف بالتدلي ، ولاي   الصحاب  بالنسب  لصيغ األداء يعن  المحإور باختالف صيغ

، أو بال رسول هللا، أو سمعت -صلى هللا عليه وسلم-   الصحاب  مدل ،  سواء بال الصحاب : عن رسول هللا 
 رسول هللا سواء. 



دمََّّروا هاهنََّّا فيمََّّا  ذا  وب ََّّ، الشََّّيأ أبََّّو"هناا تعااار  الوصاا  واإلرسااال، ومثلااه تعااار  الوباف والر ااع، يقااول: 
فمنهم من قدح في ددالتَّه بسَّبب ذلَّك،  ذا كَّان الم َّال  لَّه أ فَّأ منَّه أو أكثَّر  ،د الراوب ما أرسله غيرعأسن

وصََّّ  ه  ،دََّّددًا، ومََّّنهم مََّّن رجََّّا بََّّالكثر  أو ال فََّّأ، ومََّّنهم مََّّن قبََّّل المسََّّنالد مطلقًََّّا  ذا كََّّان دََّّداًل  ََّّابطاً 
قال: القياد  من الثق  مقبولَّ "،  ودقاع  لم الفقهاب واألصوليين، و كم دن الب ارب أنه ،ال طيب وابن الصالح

وهذا سي،ت     قمادات الثقات، ي،ت  هذا البح     النوا السابع عشر، على ك  حال نشير  لى مس،ل  اخاتالف 
الوصاا  مااع اإلرسااال، ومثل ااا اخااتالف الر ااع مااع الوبااف،  ذا روي الخباار مرسااال  وروي ماان ضرمااٍ  آخاار مسااند، أو 

عااا ،  مان م مان يقااول: الحكام لماان وصا  ولمان ر ااع؛ ألن ماع ماان وصا  قمااادة روي موبو اا  ومان ضرمااٍ  آخار مر و 
علم خ،يت على من أرس ، والقمادة من الثق  مقبول ، وهذا ك   را عما سي،ت     الكالم على قمادة الثق ، يقول: 

اإلرساال  من وص  معه قمادة علم وقماادة الثقا  مقبولا ، ومان م مان يقاول: ا، الحكام لمان أرسا  ولمان وباف؛ ألن
هااو المتاايقن، والوصاا  مشااكوك  يااه، ومثلااه الوبااف والر ااع، الوبااف متاايقن والر ااع مشااكوك  يااه، وهااو الجااادة أي ااا ، 
وكثيرا  ما يقول الخض،    سالوك الجاادة، ولاذا مان   بع ا م أناه  ذا اختل،ات الجاادة ماع صيرهاا صاحا الغيار تارك 

عن ابن عمر، أو مالك عن نا ع عن ابن عبا  يقول: الجادة، يعن  لما ي،ت  الحدي  من حدي  مالك عن نا ع 
ا، الصااواب عاان اباان عبااا ؛ ألن الااراوي ماان كثاار مااا يساامع مالااك عاان نااا ع عاان اباان عماار ارتكااب هااذه الجااادة، 
والثان  لوا أنه متيقن ومت،كد ما ضاوعه لسانه أن يقول: مالك عن ناا ع عان ابان عباا ، هاذا مسالك لابع  أها  

 ع أب  حاتم والداربضن .العلم، ويستشف من صني
 القول األول    تعار  الوص  مع اإلرسال: أن الحكم لمن وص ؛ ألن معه قمادة علم خ،يت على من أرس ،  

القااول الثااان : أن الحكاام لماان أرساا ؛ ألن اإلرسااال هااو المتاايقن والوصاا  مشااكوك  يااه، والقااول الثالاا : أن الحكاام 
لاه، والقاول الراباع: أن الحكام لألكثار،  ذا كاان رواة اإلرساال أكثار لألح،ظ،  ذا كان أحادهم أح،اظ مان اآلخار حكام 
 حكم له،  ذا كان رواة الوص  أكثر حكم ل م.

 واحكاااااااااااااااام لوصاااااااااااااااا  ثقااااااااااااااااٍ   اااااااااااااااا  األإ اااااااااااااااار  
 

 وبيااااااااااااااااااااااااااا : بااااااااااااااااااااااااااا   رسااااااااااااااااااااااااااااله لألكثاااااااااااااااااااااااااااار   
 

الذي عليه األئم  المتقدمون أنه ا يحكم بحكم عام م اضرد،  ا  كا  حادي  تعاار   ياه الوباف واإلرساال بقاوٍل 
سلك باستمرار، ا،  نما يحكم لما ترجحه القرائن، ولذا تجدون    أحكام األئم  أن ام لام يسالكوا مسالكا  واحادا   ا  ي

رجاا  -رحماه هللا-هذا، با  الواحاد مان م لاي  لاه ضرمقا  واحادة  ا  التارجيا،  علاى سابي  المثاال، اإلماام البخااري 
ع ماان وصاا  قمااادة والقمااادة ماان الثقاا  مقبولاا ؟ مااع رجااا الوصاا ، هاا  ألن ماا ))ا نكاااح  ا بااول   وصاا  حاادي : 

كااون ماان أرسااله كالجباا ، شااعب  وساا،يان مماان أرساا  الحاادي ،  نمااا رجااا الوصاا  لقاارائن احت،اات بااه، وتجدونااه  اا  
 بع  األحيان يرجا اإلرسال لقرائن احت،ت باإلرسال. 

ن، ومثاا  هااذه المساا،ل  مساا،ل  وعلااى هااذا لااي   اا  مثاا  هااذه المساا،ل  باعاادة م ااضردة يحكاام ب ااا، باا  الحكاام للقاارائ
تعااار  الوبااف مااع الر ااع، يتاارك الحكاام  ي ااا للقاارائن، ولااذا تجاادون األئماا  ا يحكمااون ب،حكااام عاماا  مضااردة، لكاان 

ه  نقول: ا تحكم    مث  هذه الحالا ؛ ألناك لام تصا   لاى  -ضالب العلم المبتدئ الذي يرمد أن يتمرن –الضالب 
ذا ت،هلات احكام باالقرائن، واعار  حٍد تدرك  يه القرائن المرجح ؟ أو  نقول: اعتمد أي بول من األبوال للتمارمن، وا 

عملك علاى أها  العلام، ليو احوا لاك ماا يحتاف ب،حاد القاولين مان القارائن؟ هاذا هاو المضلاوب، تتمارن علاى بواعاد 



المتقادمين،  المت،خرمن  إذا ت،هلت، وأبرك أه  العلام، وشا دوا لاك ب،ناك أدركات المرجحاات حينئاٍذ علياك أن تحااك 
 ا  قماادة الثقا ؛ ألن اا  ارا  - ن شااء هللا تعاالى-على ك  حال هذه المس،ل  من المسائ  الكبار، وساي،ت  بساض ا 

 عنه.
 ما أ كم دليه، أقلد أهل العلم المتقدمين؟ ))ال نكاح  ال بولي((:  دي، طالب: من يقلد أ د األ م  يعني مثل
حاتم وأبا قرع  وتقلاد، تتارك أحماد ماثال   ا  بعا  األحاديا ، حادي  ر اع تقلد البخاري مثال     وصله وتترك أبا 

رجااا الر ااع، خرجااه  اا  صااحيحه،  -رحمااه هللا-الياادين  ذا بااام ماان الااركعتين، حاادي  اباان عماار، اإلمااام البخاااري 
اإلمام أحمد رجا الوبف، أنه موبوف على ابن عمار، ت،خاذ بقاول مان؟ ولاذلك بعا  ضلبا  العلام يقاول: مثا  هاذه 

كتب    مذهب أحمد ممان ين،ار مان التقلياد، يقاول: كياف يقاول الحنابلا : با،ن موا اع الر اع ثالثا  والراباع ثابات ال
ماام م يقاول: موباوف؟ الاراجا عناد اإلماام أحماد أن     صاحيا البخااري؟ ها  علاى الحنابلا  أن يقلادوا البخااري وا 

دي  مر اوا،  مان تقلاد؟ تقلاد اإلماام حدي  ابن عمار موباوف، والاذي رجحاه البخااري وخرجاه  ا  صاحيحه أن الحا
أحمد أو البخاري    مث  هذه الصورة؟ أو نقول: ما دمت    مرحل  التقليد خرج على بواعد المت،خرمن، واعار  
بولك على أبوال أه  العلم وأه  الخبرة ثم  ذا ت،هلت لست ملاقم بقاول أحاد، علاى أن ا تخارج علاى مجماوا أباوال 

كاان لااك النإاار  اا  أبااوال م،  تاارجا مااا شاائت من ااا، أمااا تصااحا حاادي  ات،قااوا علااى المتقاادمين، عاان مجمااوع م، ل
 ت عي،ه، وت عف حدي  ات،قوا على تصحيحه، ا.

لتص يا والت عي ، يص ا  دي، أو ي سنه، واإلمام أ مد ممن يتصدر ل طالب: هذا صنيع بعف المتأ رين
ال يصا، يعني أجمع العلماب المتقدمين دلم تص ي ه، وسبب هذا أنَّه يمشَّي دلَّم  :منكر، الب ارب قال :قال

 قوادد المتأ رين.
نقول:  ذا ت،ه  له أن ينإر    أبوال المتقدمين، وله أن يحكم بالقرائن  يحاك  المتقدمين، لكن بب  الت،ه  له أن 

، موجاودة، لكان علاى سابي  المثاال حادي  يتمرن على بواعد المت،خرمن؛ ألن ا من بض  ومحررة ومتقنا   ا  كتاب م
اباان عماار، أراد ضالااب علاام يحكاام بااالقرائن كيااف يحكاام؟ اإلمااام أحمااد وهااو  مااام هااذا الشاا،ن،  مااام الساان ، يقااول: 
الحدي  موبوف، والبخاري يقول: مر وا،     تر ع يديك  ذا بمت من الركعتين أو ما تر ع؟ ب اذا نباين أن الكتاب 

ن كان  ي  -كتب ال،قه- ا ش ء الراجا خال ه، لكن ما و عت عب ، بد يقول بائ  مثال  الحجاوي    الاقاد أو وا 
صيااره حينماااا ياااذكر أن الموا اااع ثالثااا ، البخااااري موجاااود ومتاااداول يعناا  ماااا اضلاااع علاااى البخااااري؟  ياااه الر اااع  ااا  

مام ما بال ما تلقااء ن،ساه، يعنا  رجاا أن الخبار موباوف، وا   ا   او أتباع الناا ، الموضن الرابع،  مام بال ب ذا، وا 
 وأشد النا  اتباعا  للسن ، اإلمام أحمد.

أن الوا د ما ي َّر  دَّن مجمَّوع كَّالم المتقَّدمين، سَّبب سَّاالي لمَّاذا بعَّف المصَّ  ين  :طالب: يا شيأ قلتم
يص ا  دي، أو ي سن  دي، كَّل  -  ير مه-شيأ األلباني الوالم عفين ي رجون دن هذا المجموع؟ مثل 

 ؟معينتوجه و ي ، هل له نظر معين األ م  دلم الت ع
، والشاي  كماا نعلام مان ضرمقتاه أناه يربا  الحادي  مان -رحماه هللا-على ك  حال الشاي  يعتنا  بقواعاد المتا،خرمن 

ن كان بع  ا ا تصلا للتربي ، وعلى ك  حاال هاو  ماام  ا  هاذا البااب، هاو  ماام ومجادد  ا   مجموا الضرع، وا 
 .هذا الباب، رحمه هللا رحم   واسع 



 التدلي  ضوم ، لكن مشكلته  ن بق  للغد ي،خذ وبت؟ راع ساع ؟ ياهلل هات هات
 (المدلس: النوع الثاني دشر)

قَّد يروب دمن لقيه ما لَّم يسَّمع منَّه، أو دمَّن داصَّرع ولَّم يلقَّه، موهمًَّا أنَّه  والتدليس قسمان: أ دهما: أن
َّرم: كنَّدلَّي ومَّن األول قَّول ، سمعه منَّه شر فقيَّل لَّه:  ،نَّ ، فقَّال: قَّال القهَّرب كَّذاُديير  ا دنَّد سَّفيان بَّنال بَّن   

لتَّدليس جمادَّ  مَّن اوقَّد كَّرع هَّذا القسَّم مَّن ، أسمعت منه هذا؟، قال:  دثني به دبد الرقاق دن معمر دنَّه
،  لَّي مَّن أن أدلَّس وكان شعب  أشد الناس  نكارًا لذلك، ويَّروى دنَّه أنَّه قَّال: ألن أقنَّي أ َّب   ،العلماب وذموع

َّ، وقَّال الشَّافعي: التَّدليس أ َّو الكَّذب، دلم المبالغ  والقجرمنه قال ابن الصالح: وهذا م مول  اظ ومَّن ال ف 
ن أتَّم بلفَّأ االتصَّال، ولَّو لَّم يعَّرف أنَّه  من جرح من درف بهَّذا التَّدليس مَّن الَّروا ، فَّرد روايتَّه مطلقًَّا، واب

 .-ر مه  -دلس  ال مر  وا د ، كما قد نص دليه الشافعي 
، مَّا أتَّم فيَّه بلفَّأ م تمَّل فيَّرد رح فيه بالسماع فيقبَّل، وبَّينالتفصيل بين ما ص قال ابن الصالح: والص يا

 .وغيرهم ألدم  وقتاد  وهشيما اين و كالسفيان   د  من هذا ال رباقال: وفي الص ي ين من  دي، جم
وغاي  التدليس أنه نوع من اإلرسال لما ثبت دندع، وهو ي شَّم أن يصَّرح بشَّي ه فيَّرد مَّن أجلَّه، و   قلت:
 أدلم.
ألمَّرع،  ثاني من التَّدليس: فهَّو اإلتيَّان باسَّم الشَّيأ أو كنيتَّه دلَّم  َّالف المشَّهور بَّه، تعميَّ ً لقسم الاوأما 

كرع، كما  ذا كان أصغر سنًا منَّه، أو نَّاقل يُ  وتوديرًا للوقوف دلم  اله، وي تل  ذلك با تالف المقاصد، فتار ً 
مَّن هَّم أنَّه رجَّل   َّر و  الَّه، أو أعَّرف ي َّرم، كمَّا  ذا كَّان غيَّر ثقَّ  فدلسَّه لَّ ال يُ  الرواي ، ون و ذلك، وتَّار ً 

دن أبي بكر بن أبي داود فقَّال:  َّدثنا  وقد روى أبو بكر بن مجاهد المقرئ ، الثقات دلم وف  اسمه أو كنيته
نسبه  لَّم  مد بن  سن النقا  المفسر فقال:  دثنا م مد بن سندودن أبي بكر م  دبد   بن أبي دبد  ،

 في مصنفاته.من التدليس بن الصالح: وقد كان ال طيب لهجًا بهذا القسم قال أبو دمرو ، و  أدلم ،له جد  
التدلي  أو المدل  اسم م،عول من الدل ، ب،تحتين، اختال  الإالم، وعرف    ااصضالح ب،ناه ماا أخ،ا  عيباه 

 على وجه يوهم أنه ا عيب  يه،  التدلي   خ،اء عيٍب    اإلسناد على وجه يوهم أنه ا عيب  يه. 
هااذا مااا  علااه اباان الصااالح  اا  علااوم الحاادي ، وقاد الحااا ظ العراباا  بسااما  ثالثااا ، وهااو  "والتََّّدليس قسََّّمان"ل: يقااو 

تاادلي  التسااوي ، وأوصاال ا الحااا ظ اباان حجاار  لااى خمساا  أبسااام:  ااقاد تاادلي  القضااع وتاادلي  العضااف،  علااى هااذا 
 لقضع، تدلي  العضف.تكون األبسام: تدلي  اإلسناد، تدلي  الشيوال، تدلي  التسوي ، تدلي  ا

موهمًا أنه سَّمع  ،"والتدليس قسمان: أ دهما أن يروب دمن لقيه ما لم يسمعه منه، أو دمن داصرع ولم يلقه
، هذا القسم األول، أن يروي عمن لقيه ما لام يسامعه مناه، أو عمان عاصاره ولام يلقاه موهماا  أناه سامعه مناه، منه"

هذا تعرمف ابان الصاالح، لكناه متعقاب، علاى هاذا التعرماف ا  ارع باين التادلي  واإلرساال الخ،ا ، الاراوي لاه ماع 
يكون الراوي باد لقا  مان روت عناه، أن من يروي عنه أراع حاات: أن يكون الراوي بد سمع ممن روت عنه، أن 

يكون الراوي بد عاصر من روت عنه، الصورة الرابعا : أن تنت،ا  المعاصارة، ياروي عان شاخٍص لام يعاصاره،  اإذا 
ذا روت الاراوي عمان  روت الراوي عان شاخٍص سامع مناه ماا لام يسامعه مناه، بصايغ  موهما ، هاذا تادلي  ات،اباا ، وا 

هم  هاذا أي اا  تادلي  عناد جمااهير العلمااء،  ذا روت الاراوي عمان عاصاره  قام لقيه ما لم يسمعه منه بصيغٍ  مو 



نما هو اإلرسال الخ، ، هذا هو اإلرسال الخ، ،  ذا روت الراوي  معاصرة بصيغ  موهم  هذا لي  من التدلي ، وا 
اانقضااا عمن لم يعاصاره بصايغٍ  موهما  بعان ماثال ، هاذا لاي  مان التادلي ، وا مان  رساال الخ،ا ، با  هاو مان 

ن شذ  بع  م وألحقه بالتدلي ، كما ذكره ابن عبد البر    مقدم  التم يد، وعلى هذا بول الحا ظ ابان  الإاهر، وا 
كثياار تبعااا  اباان الصااالح أن يااروي عماان لقيااه مااا لاام يساامعه منااه أو عماان عاصااره، ا، نقااول: عماان ساامعه مااا لاام 

اصرة تخرج، تبقى هذه الصاورة لررساال الخ،ا ، وا باد أن يسمعه منه، أو عمن لقيه ما لم يسمعه منه، تبقى المع
تكااون الصاايغ  موهماا  مثاا  )عاان  و)أن   و)بااال  ألنااه لااو صاارح بالتحاادي   اا  خباار لاام يساامعه منااه، مااا ك،ااى أن 

 يقال: مدل ، نقول: كذاب. 
منَّه هَّذا؟  "من األول قول دلي بن  شرم: كنا دند سفيان بن ديين  فقال: قال القهرب كذا، فقيل لَّه: أسَّمعت

، سا،يان بان عيينا  لام يسامعه مان القهاري،  نماا سامعه عناه بواساض  "دنَّه قال:  دثني به دبد الرقاق دن معمَّر
"وقد كرع هذا القسم من التدليس جماد  من العلماب وذمَّوع، وكَّان عبد الرقاع عن معمر، يعن  بواسض  اثنين، 

ا بال "لذلك  نكاراً شعب  أشد الناس  "ألن أقنَّي أ َّب   لَّي مَّن كلمات ا تلي  به، حتى بال:  من أج  التن،ير، وا 
"وهَّذا القناا أماره شاديد، لكان هاذا مبالغا   ا  التن،يار والتشاديد  ا  التن،يار عناه، كماا باال ابان الصاالح:  أن أدلس"

التدليس أ َّو الكَّذب، ومَّن ال فَّاظ : -نقال  عن شعب  أي ا  -م مول منه دلم المبالغ  والقجر، وقال الشافعي 
ن أتََّّم بلفََّّأ االتصََّّال"،  ،مََّّن دََّّرف بهََّّذا التََّّدليس مََّّن الََّّروا  فََّّرد روايتََّّه مطلقََّّاً  مََّّن جََّّرح ن بااال: واب يعناا  وا 

، لكان الاذي اعتماده أها  "ولو لم يعرف أنَّه دلَّس  ال مَّرً  وا َّد  كمَّا قَّد نَّص دليَّه الشَّافعي"حدثن ، وسامعته، 
لتدلي ، أو لكاون م ا يدلساون  ا العلم أن المدلسين على ضبقات،  من م من احتم  األئم  تدليسه،  ما لقل  هذا ا

عاان ثقااات، أو إلمااامت م، وماان الاارواة ماان لاام يحتماا  األئماا  تدليسااه،  لاام يقبلااوا ماان روايااات م  ا مااا صاارحوا  يااه 
بالتحدي ، ومن الرواة من ا يقبلوا منه ولو صرح بالتحدي  ان مام أمٍر آخار مان وجاوه ال اعف  لاى التادلي ، 

 ما يقب ؛ ألنه  عيف ألمٍر آخر صير التدلي .  ال عيف ولو صرح بالتحدي  
قَّال على ك  حال المدلساون علاى مراتاب وعلاى ضبقاات بي ن اا أها  العلام، العالئا ، الحاا ظ ابان حجار، وصيارهم،  

قَّال  ،فيَّرد مَّا أتَّم فيَّه بلفَّأ م تمَّل بَّينفيقبل، و  التفصيل بين ما صرح فيه بالسماع والص ياابن الصالح: 
 .جماد  من هذا ال رب كالسفيانين واألدم  وقتاد  وهشيم وغيرهم"وفي الص ي ين من  دي، 

 و اااااااااااااااااااا  الصااااااااااااااااااااحيا عاااااااااااااااااااادة كاااااااااااااااااااااألعمق  
 

 وك شااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااايٍم بعاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااده و اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتق   
 

أبصااد حاادي  المدلسااين موجااودة  اا  الصااحيحين، لكن ااا محمولاا  علااى ااتصااال، ماان م ماان يقااول  حسااانا  للإاان 
بالشيخين، ومن م من يقول: أن ا وجدت متصل  بضرع أخرت، على ك  حاال الصاحيحان باد تلقياا باالقبول، ولاي  

 ألحٍد أن ي عف بسبب تدلي ، أو بسبب عنعن .  
، نعام، الاراوي أساقم بيناه وااين مان روت عناه وغاي  التدليس أنه نوع من اإلرسَّال""قلت: يقول الحا ظ ابن كثير 
، نعاام  ذا كااان و  أدلََّّم" ،وهََّّو ي شََّّم أن يصََّّرح بشََّّي ه فيََّّرد مََّّن أجلََّّه ،"لمََّّا ثبََّّت دنََّّدعراوي، ماان اإلرسااال 

الشي   عيف  ،ساقضه مان أجا  أن ياروج الخبار، هاذا ياذم ذم شاديد، لكان  ذا كاان الباعا  لاه مان الشاي  صاغير 
السن مثال ، ومخشى أنه لو حد  عن شاي  صاغير السان والناا  بحاجا   لاى مثا  هاذا الحادي   ااألمر أخاف، أو 

ن    تدلي  الشيوال، على ما سي،ت ، هناك تدلي  وهو تكرر اسمه كثيرا  ومرمد أن ينوا بالعبارة وهذا أكثر ما يكو 



شاار أنااواا التاادلي : تاادلي  التسااوي ، وهااو أن يااروي حااديثا  عاان  ااعيٍف بااين ثقتااين، وهااذان الثقتااان لقاا  أحاادهما 
اآلخر، لكن هذا الثق  يروي عن الثق  بواسض   عيف،  ي،ت  المادل  تادلي  التساوي   يساقم ال اعيف،  االوابف 

، والنااإر  ياه يارت األول ثقا ، ولاي  بمادل ، وماا  ا  احتماال يكاون ساقم مناه أحاد يروياه عان على هذا الحدي 
ثقاا   يكااون صااحيا، وهااو مااا ياادري أن مماان جاااء بعااده مماان وصااف بتاادلي  التسااوي  أسااقم هااذا ال ااعيف بااين 

   يسااتوي الثقتااين،  يسااقم ال ااعيف الااذي  اا  السااند ومجعاا  السااند عاان شاايخه الثقاا  عاان الثقاا  الثااان  بل،ااٍظ محتماا
اإلسناد، بع  م يسم  هذا الناوا تجوماد، جاود اإلساناد، جعا  كا  ماا  ياه أجاواد وحاذف األدنيااء، ولاي  مان هاذا 
النوا أن يروت الحدي  عن شيخين ثقٍ  و عيف  يسقم ال عيف ومبقى الثق ، يعن   ذا روت الحدي  عن اثنين، 

يك،ينااا قمااد، هااذا ا يساامى تاادلي ، هااذا  علااه  قمااد وعماارو، قمااد ثقاا  وعماارو  ااعيف، بااال: مااا لنااا حاجاا  بعماارو
البخاري، روت حدي  عن مالك وابن ل يع  أسقم ابن ل يع   يق يصير؟ بق  مالك نجم السنن يك،ا ،  لاي  مان 

 هذا النوا. 
وتدل  التساوي  شار أناواا التادلي ، وا يك،ا   ياه أن يصارح الموصاول بتادلي  التساوي  بالتحادي  ماا يك،ا  حتاى 

  السند للتحدي ؛ ألنه ما من ثقتين  ا ومتحم  أن يكون أساقم بين ماا واحاد،  اإذا صارح بالتحادي  يصرح    بقي
    جميع ضبقات السند انت ى. 

من أنواا التدلي  تدلي  القضع: وهو أن يسقم الراوي اسام الشاي  الاذي سامع الحادي  مناه مباشارة، مقتصارا  علاى 
يسااكت، ثاام يقااول:  ااالن و ااالن، موهمااا  أنااه ساامع من مااا وهااو لااي   ذكاار أداة الرواياا   يقااول: حاادثنا أو ساامعت ثاام

كذلك، يقول: حدثنا أو سمعت ثم يسكت، يقضاع الكاالم ثام يقاول:  االن و االن، ياوهم باذلك أن  االن و االن حادثاه 
بالصيغ  السابق ، ولاي  األمار كاذلك، مان أناواا التادلي  هناا يقاول  االن و االن، يقضاع الكاالم باين صايغ  األداء 

اين الراوي، لكن لو لم ي،ت بصيغ  األداء أصال ، يقاول:  االن عان  االن عان  االن، كماا ي،علاه النساائ  بالنساب  و 
لشيخه الحار  بن مسكين، بدون أخبرناا الاذين ضبعاوا كتاباه ألحقاوا أخبرناا جرماا  علاى العاادة، ومشايا  علاى العاادة، 

 لنوا. الحار  بن مسكين  يما برئ عليه وأنا أسمع لي  من هذا ا
من أنواا التدلي  تدلي  العضف: يروي عان شايخين مان شايوخه ماا سامعاه مان شايٍ  اشاتركا  ياه، وباد يكاون هاو 
ساامع ماان أحاادهما دون اآلخاار،  يقااول: حاادثن  قمااد، ثاام يقااول: وعماارو، أي وعماارو صياار مسااموا منااه، وهااذا  علااه 

 خٍص مسموا له، ويقدر خبر. هشيم،  عله هشيم، يسمى تدلي  العضف، يعضف شخص صير مسموا له على ش
من أنواا التدلي  وهو مش ور جدا  وهو مستعم ، حتى عند أه  العلم تدلي  الشيوال، يسم  شيخه بما ا يعارف 
به، أو يكنيه بكني  لم يشت ر ب ا، اإلمام أحمد حدثن  أبو صالا ابن هالل ابن الشيبان ، ينسبه  لى جده، ويكنيه 

"دلَّم  َّالف هللا مع أن صالا أكبر لكن هو اشت ر ب ذا... هذا تادلي  الشايوال  بما ا يعرف، معروف ب،ب  عبد
حكمااه يختلااف  المشََّّهور بََّّه تعميًََّّ  ألمََّّرع، وتََّّوديرًا للوقََّّوف دلََّّم  الََّّه، وي تلََّّ  ذلََّّك بََّّا تالف المقاصََّّد"،

باختالف المقاصد،  ذا كاان مقصاد المادل  أن ياروج علاى الساامع حاديثا  رواه عان  اعيف، لاو صارح باه لام يارج 
 ذا الخبر، هذا بادح، لكن  ذا كان بصده الت،نن    العبارة خشي  أن يرد لصغر الراوي مثال    ذا أمره أخف. ه

  شااااااااااااااااااااااااااااااااااره لل ااااااااااااااااااااااااااااااااااعف واستصااااااااااااااااااااااااااااااااااغارا
 

 وكالخضياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااب ياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوهم اساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتكثارا 
 

 



"فتارً  يكرع كما  ذا كان أصغر سنًا منه أو ناقل الرواي  أو ن و ذلك، وتار  ي رم كمَّا  ذا كَّان غيَّر ثقَّ ا فدلسَّه 
 ال يعرف  اله، أو أوهم أنه رجَّل   َّر مَّن الثقَّا  دلَّم وفَّ  اسَّمه أو كنيتَّه، مثَّل لَّه لمَّا رواع أبَّو بكَّر بَّن ل

ود، فقَّال:  َّدثنا دبَّد   بَّن أبَّي دبَّد  ، ودَّن أبَّي بكَّر رئ المعَّروف دَّن أبَّي بكَّر بَّن أبَّي دامجاهد المقَّ
 ، ثام بااال و  أدلََّّم -بعياد– م مَّد بَّن  سََّّن النقَّا  المفسََّّر فقَّال:  ََّّدثنا م مَّد بََّّن سَّند نسََّّب   لَّم جََّّدا لَّه

يقلاب الشاي  الواحاد علاى خمسا  "وكان ال طيب لهجًا بهذا القسم فَّي مصَّنفاته"، الشي  أبو عمرو بن الصالح: 
وجوه، أحيانا  يكنيه، وأحيانا  يسميه، وأحيانا  ي م  اسمه، وأحيانا  ينسبه  لاى جاده، وأحياناا   لاى م نتاه، وأحياناا   لاى 

 حال الخضيب يصنع هذا    مصن،اته كثيرا ، وهللا أعلم. بلده وهكذا، على ك  
 وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 
 


